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MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ 
(MERSİS) 

E-İMZA KULLANIMI VE 
AKTİVASYON İŞLEMLERİ 

 



Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi 
güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda gösterildiği şekilde 
gerçekleştirilmektedir. İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis 
uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile 
karşılaşacaklardır. 
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Uygulamanın sağ üst köşesinde giriş ve kayıt butonları mevcuttur. “Kayıt” 
butonu yardımı ile uygulamada herhangi bir kaydı bulunmayan 
vatandaşların kaydı sağlanır. “Kayıt” butonu seçildiğinde gelecek olan 
ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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İşlem yapacak olan kişi TC kimlik numarasını ilgili alana girip ve 
“KPS’den Al”  butonunu kullandığında ilgili alanlara gerekli bilgiler 
KPS’den çekilerek doldurulacaktır.  
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İşlem yapacak olan kişi TC kimlik numarasını ilgili alana girip ve “KPS’den Al”  butonunu kullandığında ilgili alanlara gerekli bilgiler KPS’den çekilerek doldurulacakt   

 

İlgili adımlar gerçekleştirildikten sonra verilen mail adresine 
aktivasyon kodu gönderilecek ve vatandaşa bunun bilgilendirilmesi 
aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi olacaktır. 

 

Sisteme verilmiş olan mail hesabına aktivasyon maili sistem tarafından 
gönderilecektir. Aşağıdaki gibi olacak olan mailde ilgili link’e tıklayarak 
aktivasyon sayfasına ulaşılır. 
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İşlem yapacak olan kişi TC kimlik numarasını ilgili alana girip ve “KPS’den Al”  butonunu kullandığında ilgili alanlara gerekli bilgiler KPS’den çekilerek doldurulacakt   

 

Kayıt sayfasında verilmiş olan şifre girilerek uygulamaya kayıt işlemi 
tamamlanarak, sisteme giriş sağlanır. 
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İşlem yapacak olan kişi TC kimlik numarasını ilgili alana girip ve “KPS’den Al”  butonunu kullandığında ilgili alanlara gerekli bilgiler KPS’den çekilerek doldurulacakt   

 

1.Mevcut Firmaların Üzerinde Değişikilk İşlemi Yapma 
Yetkili olunan firmalara girildiğinde aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi 
kullanıcının  üzerinde firma varsa gösterilecektir. 
 

Yetkilisi olduğu firma üzerinde değişiklik yapmak için mersis üst menüsünden 
“tescil başvuru” seçeneğine girilmesi gerekmektedir. 
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Bu ekrandan “Mevcut bir firma üzerinde değişiklik, tasfiye, terkin, acenta ve 
rehin işlemleri buradan yapabilirsiniz.”Butonu seçildiğinde kişinin mevcut 
firması üzerinde yapacağı değişiklikler görünmektedir.  
 

İşlem yapılacak olan firmanın yanındaki seç butonu seçilir. Örnek 
kullanıcının üzerinde sadece bir firma olduğu için ilgili firmanın yanında seç 
butonunu seçiyoruz. 
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İlgili firmanın üzerinde “UYARI İşlem yapmak istediğiniz şirketin kayıtlı 
bilgilerinde eksiklik bulunduğu için tescil başvurusu yapilamaz! Lütfen 
bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicil Memurluğu'na başvurunuz.” Uyarı 
çıkmaktaysa , işlem yapan kişinin firmasının bağlı olduğu Ticaret Sicil 
Memurluğuna gitmesi gerekmektedir.  
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İlgili TSM’ye gidip onay işlemini yapan vatandaşa aşağıdaki ekran görüntüsü ilgili 
firma üzerinden artık aşağıdaki gibi gelecektir. Aşağıdaki ekran sadece Onaylanmış 
firmalar için görüntülenmektedir. 

 

İlgili firma üzerine gelindiğinde  e-imza ile sisteme giriş yapılması için aşağıdaki 
uyarı gelmektedir.  
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Kişi kendi TC kimlik numarası üzerine oluşturulmuş elektronik imzasını 
bilgisayarına taktıktan sonra üst menüde bulunan “E-imza ile kullanıcı 
doğrula” veya üst menüde bulunan “e-imza aktivasyonu” seçeneklerini 
kullanarak e-imzası doğrulama işlemini gerçekleştirir.  
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Kişi kendi TC kimlik numarası üzerine oluşturulmuş elektronik imzasını 
bilgisayarına taktıktan sonra üst menüde bulunan “E-imza ile kullanıcı 
doğrula” veya üst menüde bulunan “e-imza aktivasyonu” seçeneklerini 
kullanarak e-imzası doğrulama işlemini gerçekleştirir.  
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e-imza ile doğrulama işlemi aşağıdaki adımlarda gerçekleşmektedir. 
Vatandaşın imzalayacağı metin gösterilmektedir. 
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Kullanıcı e-imza şifresini girerek işleme devam etmektedir. 
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İmzalama işleminin başarılı olduğu bilgisi kullanıcılara verilmektedir.  
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Doğrulama işlemi gerçekleştikten sonra kullanıcılar firma işlemlerini 
elektronik imzaları ile elektronik ortamdan gerçekleştirebilmektedir. 
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